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Activiteiten binnenkort 
 

- Op 7 november is er de lezing “Begrijp het Proces en de Betekenis van 
je Ziekte” in Hoogstraten, België. Voor meer info een aanmelden: 
het5dehuis@telenet.be  

- Op 22, 23 29 en 30 november is er de workshop “Bio-Logica van 
Gedrag en Karakter” in Oegstgeest. 

- De laatste workshop van dit jaar: Basisworkshop “Leven in Vertrouwen 
– Vertrouw je Lichaam” in Heeze (bij Eindhoven) op 9, 10, 16 en 17 
december.  

- In het nieuwe jaar zijn de BN Compleet met de processen in de 
hersenen en het belang van de evolutie in Roosendaal op 8 en 15 
januari.  
Een aanrader, vooral gezien de komende tijden! 

 
Voor aanmelding en de latere activiteiten volgend jaar: zie hieronder of de 
agenda op mijn website.  
 
 
Facebook  
Je kunt me ook volgen via mijn Facebook-groep.  
 
 
 
 
Het belang van eigen verantwoordelijkheid 
De vorige nieuwsbrief ging ook over eigen verantwoordelijkheid nemen. Daar 
wil ik deze keer nog even op doorgaan, want het is m.i. van levensbelang 
momenteel.  



Ik kwam vandaag een quote tegen van Rudolf Steiner, een beetje in een andere 
vorm dat eerder. Het komt hierop neer:  
“In deze tijd hebben we een rotsvast geloof in vage autoriteiten, zoals: de 
wetenschap zegt het; het staat in de krant of op het internet of het is op het 
nieuws geweest; de dokter zegt het; het is bewezen; etc. Ik de middeleeuwen was 
dat heel anders. Iedereen was bezig met zijn eigen ervaringen, de 
volksgeneeskunst, de dingen die men zag gebeuren. Er werd toen veel meer 
gehandeld op wat men zelf meemaakte en veel minder op wat “men”, een 
autoriteit, verkondigde op oplegde.”  
 
We denken opgeleid te worden om zelf na te denken, maar in wezen leren we 
van jongst af aan te denken zoals onze ouders denken, zoals de meester/juffrouw 
denkt, zoals de docenten in vervolgopleidingen denken (en die hebben het ook 
weer van hun leraren).  
Wie bepaalt wat wij dienen te denken? Is het werkelijk bewezen wat men zegt 
bewezen te zijn? Zijn we er zelf bij geweest? Zijn het onze eigen ervaringen of 
“papagaaien” we, niet gehinderd door enige kennis van zake, wat men ons 
voert? Hoe zit het werkelijk met het ‘zelf denken”? Denken we voor onszelf? 
Bijvoorbeeld: Als men ziek wordt, gaat men (meestal) naar de dokter om te 
horen wat er “mis” is. Daarna wordt klakkeloos de dokter gevolgd: Hij heeft er 
immers voor “gestudeerd”? 
Je leest deze nieuwsbrief, dus ben je geïnteresseerd in de Biologische 
natuurwetten. Als je daar enige kennis van hebt, kan je dan beamen dat de 
dokter het weet? Of kom je tot de ontdekking dat hij het helemaal mis heeft?  
Hoe komt het dat hij het helemaal mis heeft? Wat heeft hij dan geleerd en wie 
heeft zijn studiepakket ontwikkeld en samengesteld? 
 
Het is van levensbelang om op medische gebied eigen verantwoordelijkheid te 
nemen. Als dat op medisch gebied zo is, hoe zit het dan op andere gebieden?  
In wezen geldt daarvoor hetzelfde en momenteel het is financiële gebied zeer 
urgent. Kijk wat er gaande is, wees voorbereid op de tijd die zeer binnenkort 
komen gaat.  
 
Er zijn turbulente tijden op komst. De komende tijden in vertrouwen doorleven 
kan alleen als je ervan op de hoogte bent en je erop bent voorbereid.  
 
In deze nieuwsbrief wil ik vooral nieuws delen van anderen. Schokkende 
nieuws, onvermijdelijk, noodzakelijk maar uiteindelijk levensbrengend nieuws.  
Informeer je en bereid je voor, misschien kan je jezelf er dan zelfs op verheugen. 
Leven in Vertrouwen is de komende jaren van groot belang! 
 



Dit stukje van een astroloog kreeg in doorgestuurd: 
Kijk op Twitter en je ziet dat het 'feest' is in Europa. Zet nu even deze datum in 
je agenda: 12 januari 2020. De start van de 'Grande Finale', het 'tipping point' 
voor een energie die al jaren aan het opbouwen is. Een sterk groeiend 
wantrouwen op elk gebied van overheden en multinationals. 
Die dag exact, een Pluto, Saturnus conjunctie in Steenbok. De laatste keer dat 
dit gebeurde was in januari 1518, twee maanden nadat Luther zijn stellingen 
aan een kerkdeur in Wittenburg hing, het startsein voor de uiteindelijk 
wereldwijde Protestantse beweging. 
Als we kijken naar de Saturnus-Pluto conjuncties van 1518 en 2020, dan hebben 
ze allebei de Zon op 21/22 graden in Steenbok. Dit suggereert een verband 
tussen de vorm waarin energie van de twee conjuncties gestalte krijgt. Een 
succesvolle oppositie tegen een diepgeworteld establishment - toentertijd de 
Rooms Katholieke kerk- en nu in 2020 het begin van een succesvolle beweging 
tegen multinationale bedrijven en overheden waarvan eigenbelang, zoals van de 
kerk destijds, het enige belang is. 
De komende conjunctie zal het startschot zijn van een langdurige keiharde clash 
tussen enerzijds big business en overheden, zoekende naar nog meer controle, 
en anderzijds goed georganiseerde tegenbewegingen. Waarbij deze 
tegenbewegingen op alle fronten alles ter discussie zullen stellen en op de spits 
zullen drijven dat wat niet voldoet aan transparantie en het dienen van het 
algemeen en persoonlijk welzijn van de leden. Hier zullen nieuwe vormen uit 
ontstaan. 
Het blijft nog wel even feest in Europa.  (*artikel Jaap Spiering, astroloog) 
 
De keiharde clash is al bezig, ik heb hem gezien, van nabij kunnen observeren 
en ook persoonlijk al iets van meegekregen. 
 
Geloof je echt nog dat je overheid jouw belangen behartigt? Neem eens een 
kijken bij de Nationale Bond tegen Overheidszaken, die zich momenteel vooral 
concentreert op het tegengaan van de doorvoering van 5G. 
 
Dan deze zeer schokkende en misselijk makende documentaire over de 
“mensen” die ons regeren: De Val van de Cabal. Hij is voor 15 euro te 
bestellen.  
 
Is er nog goed nieuws? Jazeker, er zijn hooggeplaatste mensen die dit ook weten 
en hun eigen plan hebben.  
De hulp komt voor velen uit wel zeer onverwachte hoek!! 
 
Dan nogmaals de webinar van Christof Melchizedek, die bewustzijn koppelt aan 
cryptocurrencies en vertelt over de 4e industriële revolutie; we staan aan de 
vooravond ervan. De eerste revolutie was de mechanisatie van de fabrieken, 



waardoor arbeiders hun werk verloren. De 2e was computer en het internet, de 3e 
de smartphones en de 4e de blockchain.  
Die laatste gaat onze hele samenleving totaal veranderen. Dit keer zijn de “witte 
boorden banen” aan de beurt: contracten, regelgeving, wetten, etc. zullen in de 
toekomst in de vorm van “smart contracts” op de blockchain worden geplaatst. 
Deze blockchain zal de voorwaarden controleren en die zullen voor iedereen 
hetzelfde zijn. Corruptie, vriendjespolitiek, voortrekkerij en speciale 
behandelingen zijn daarmee verledentijd.\ 
Webinar deel 1 
Webinar deel 2  
 
 
 
 
Blue Earth producten 
 
De sier- en grondeieren vind ik prachtig. Er zit water in met de oer-energie van 
de Aarde, die de frequentie van de hele omgeving verhoogt. Dit zuivert de 
energie van de omgeving, harmoniseert en zorgt ervoor dat plant en dier beter 
gedijden. De grondeieren kunnen ook gebruikt worden als alternatief voor 
bemesting. Er is een test geweest in een fruitboomgaard in Noord-Holland. Een 
stuk in de boomgaard was erg slecht, slechte grond, ziekte en kleine bomen, lage 
opbrengst. In 2016 zijn daar 3 grondeieren ingegraven en 2 jaar later, in 2018, 
was de grond geremineraliseerd, de bomen gezond en sterk en de opbrengst 30% 
hoger dan in de rest van de boomgard. Momenteel zijn er ook testen gaande bij 
boeren en tuinders, die allemaal in zeer korte tijd verschillen zien in de 
plantgroei: blad groter, soms anders van vorm, orchideeën die eruit zien als in 
het oerwoud, betere groei.   
 
Ook kunnen de grondeieren in water gelegd worden. Na een paar minuten kan je 
het verschil duidelijk proven: het water is veel zachter en bij gebruik van de 
watervitalisator in huis wordt de aanslag in toilet en gootsteen minder. In die 
vitalisator zitten 4 grondeieren, waar het water langs stroomt.  
 
Lees ook de ervaringsverhalen op mijn site: 
https://www.levensbewustzijn.nl/Blue-Earth/ en 
https://www.levensbewustzijn.nl/Blue-Earth/Ervaringen/  
 
Als je iets bestelt, begin dan rustig, de werking is krachtig en klachten kunnen 
erger worden of je kunt klachten krijgen. Voel goed bij jezelf wat je aan kunt, 
denk aan de BN…  
 



Agenda 
 
Hieronder de agenda met de geplande activiteiten per thema bij elkaar. Op mijn site kan je ze 
in chronologische volgorde vinden. Aanmelden graag via het aanmeldformulier 
 
Lezingen  
Introductielezing "Begrijp het Proces en de Betekenis van je Ziekte" 

• Donderdagavond 7 november in Hoogstraten, België, georganiseerd door 
het5dehuis@telenet.be 

 
 
Workshops 
 
Vierdaagse basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” (Organen)   

• Maandag 9, dinsdag 10, maandag 16 en dinsdag 17 december te Heeze  
• Vrijdag 14, zaterdag 15, vrijdag 21 en zaterdag 22 februari in Leuven, België 
• Dinsdag 10, woensdag 11, dinsdag 24 en woensdag 25 november 2020 in Groningen, 

georganiseerd door Lightwave Opleidingen 
 
 
Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” (Psyche) 

• Vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 november in Oegstgeest 
• Vrijdag 31 januari, zaterdag 1, vrijdag 7 en zaterdag 8 februari in Wiekevorst, België 
• Dinsdag 7, woensdag 8, dinsdag 21 en woensdag 22 april 2020 in Groningen, 

georganiseerd door Lightwave Opleidingen 
• Dinsdag 6, woensdag 7, dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021 in Groningen, 

georganiseerd door Lightwave Opleidingen 
 
 

Tweede dag van de workshop “Hersenen en Evolutie, de BN compleet”  
• Woensdag 8 en woensdag 15 januari 2020 te Roosendaal. 
• Zaterdag 12 en zaterdag 26 september 2020 in Leuven, België.  

 
 
 
 
 
Mee doen? Vul het aanmeldingsformulier in onderaan de pagina op de 
website. 
 

Heb je belangstelling voor een lezing, workshop, thema- of praktijkdag bij 
jou in de buurt, laat me dat dan weten. Ik ben altijd bereid om iets te 
verzorgen.  
 



Warme groet 
Mies 
  
Leven in Vertrouwen 
www.levensbewustzijn.nl  
www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl  


